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Szent Günter legendájából 

MONOSTORI HÍRLEVÉL
 

"Történt, hogy amikor az ebéd órájában Szent Günter is István király asztalánál foglalt helyet, a király egy
sült pávát hozatott magának, és nyájasan kérlelni kezdte őt, hogy húst egyen. A szent férfiú, mivel a Regula
fegyelme alatt élt, és effajta ételtől megtartóztatta magát, szíve mélyéből ellentmondott, és kijelentette, hogy
nem akarja beszennyezni magát a tiltott étellel. Akaratával a király nem kisebb elszántsággal szállt szembe,
és nemcsak kérlelte, hanem meg is parancsolta, hogy az odahozatott ételt egye meg. Ugyan mit tehetett?
Megígérte, hogy engedelmeskedik a király parancsának, de bizalmát Isten segítségébe vetette. Ezért a
lakomázók között szokása szerint imába fogott, fejét kezébe hajtotta, könnyei eleredtek, s Isten irgalmáért
esedezett, nehogy a tiltott étellel beszennyezze magát. Csodálatos és bámulandó dolog! Miután Isten
szolgája befejezte imádságát, és fejét a kezei közül felemelte, az asztalra hozott sült madár visszanyerte
korábbi életét, és elrepült, s így az isteni kegyelem megszabadította a férfiút annak fogyasztásától. E
hallatlan csoda láttán mindnyájan hálát adtak Istennek, és többé már nem ellenkeztek a szent férfi
akaratával."

A legendában fennmaradt, első olvasásra gyermekmesére
emlékeztető történet jelentéséhez akkor kerülünk közelebb, ha
érzékennyé válunk a szimbólumokra. 
A páva kettős jelentést hordoz a keresztény irodalomban. A díszes
tollú, magát kellető madár egyrészt a hiúság, a világi hívság jelképe a
legtöbb kultúrkörben. Ugyanakkor egy régi, ókori görög világra
visszanyúló hagyomány szerint a páva húsa nem romlik meg, s ezért
a páva az örök életet, a feltámadást is képes megtestesíteni. A
legendaíró azt beszéli el ebben a történetben, hogy a fiatalkorában
világi pompában és kicsapongásban élt Günter a magyar királyi
udvarban kísértést szenvedett: előjött korábbi, hiúsággal teli élete, s
belső küzdelem árán az imádság erejével sikerült megszabadulnia.
A sült és feltálalt páva elrepülése tehát a korábbi életből, rossz
szokásból származó kísértéstől való szabadulás története, az új, az
örök életre való megnyílás újra megtalált örömét meséli el.

Szent Günter atyánk ünnepén minden kedves barátunknak
kívánjuk Günter tisztánlátását és az imádságból fakadó erőt,
mely győzelemre segít minket kísértéseinkben!

Izsák atya
 



2 0 2 1 .  S Z E N T  G Ü N T E R  N A P J A

Krónika
 

Újabb eseménydús hónapok állnak közösségünk mögött. 
Júliustól szeptember végéig ismét sok vendéget,
zarándokot, látogatót fogadtunk. 

Kertünkben betakarítottuk a gyógynövényeket, konyhánk
gőzerővel dolgozott a lekvárok és levendula szörp
befőzésén. 

Jákob testvér ikonfestő tanfolyamon vett részt
Olaszországban, Ignác testvér pedig augusztus 20-án a
vesperásban ideiglenes fogadalmat tett, 3 évre
elköteleződve közösségünkben. 

Vendégünk volt Christian Alejandro Almada argentin-olasz
orgonaművész, a Falakon Kívüli Szent Pál bazilika
orgonistája, aki augusztus 20-án a scholánkkal közösen
nagy sikerű, telt házas koncertet adott templomunkban, de
ellátogatott hozzánk a kubai szociális testvérek kis
csoportja is. 

Szent Gellért ünnepén, szeptember 24-én vendégül láttuk a
budapesti Szent Gellért Iskola több, mint 400 tanulóját.
Ugyanezen a napon a helyi önkormányzattal közösen
felavattuk a megújult Szent Gellért teret, ahol egy
különleges harangjáték is helyet kapott.   

A Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszuson való
részvételünkről és közösségünk nyaralásáról  hírlevelünk
hasábjain lejjebb számolunk be. 
   

 

https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/egy-nehez-ut-vege-5044745/?fbclid=IwAR21Y2vDTSLRx7i1ISUPMdHCOI_fqWtluhkI9MyFKg6JWImNo2hHwdg0ckc
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Monostorunk az Eucharisztikus Kongresszuson

Szeptember 5-12. között Budapesten került sor az 52.

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra. A több helyszínen

zajló gazdag programsorozatba monostorunk is

bekapcsolódott.

Egyrészt a hét során végig minden nap jelen voltunk a Szent

Istváni téri vásáron. Az árusítás mellett számos személyes

találkozásra is lehetőség nyílt belhoni és külföldi turistákkal,

barátainkkal, a kongresszus résztvevőivel és azon túl is.

Péntek este a fiatalok egy maroknyi csoportja a Papp László

Sportarénában részt vett a Forráspont rendezvényen. Az

Ákos koncerttel, dicsőítő énekléssel, szentségimádással és

tanúságtételekkel tarkított színes program és a több mint 15

000 résztvevő, aki megtöltötte az Arénát, már csak

jelenlétével is, kézzel foghatóan tanúskodott az élő Egyház

fiatalos arcáról, a Lélek működéséről.

Szombaton egy sátorral kitelepültünk a Margitszigetre a

Kattárs családi napra, ahová az ország minden részéből

jöttek több ezren a különböző korosztályok képviselői.

Standunk, gyógynövényes játékunk és műtárgy bemutató

sarkunk rengeteg látogatót bevonzott. A számtalan rövid

találkozás során öröm volt ráébredni, hogy bár Bakonybél

(még) nem a világ közepe - talán nekünk, itt élőknek igen -,

mégis jópáran vannak, akik ismerik a környéket, jártak a

monostorban vagy a faluban, és kedves emlékeket őriznek

arról, hogy Isten a táj vagy a liturgia szépségén, a faluban

tapasztalható békén és nyugalmon keresztül megérintette

őket.
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Vasárnap a kongresszus méltó megkoronázása volt Ferenc

pápa látogatása. Plébániánk egy csoportja Ábel atya

vezetésével zarándokként részt vett a Hősök terén

bemutatott záró szentmisén. A kedvező szektorbeosztásnak

hála az Andrássy úton közelről, élőben is köszönthettük az

éltes korú és testileg már törékeny, de lelkileg nagyon is

friss és sugárzó egyházfőt. Ferenc pápa a közös ünneplés

végén külön szólt hozzánk, magyarokhoz, bátorítva minket,

hogy gyökereinket ápolva merjünk nyitottak lenni mások

felé, hogy tápláló forrássá válhassunk embertársaink

számára. Beszédét magyar nyelven zárta a Himnusz

kezdősorát idézve: Isten, áldd meg a magyart!

Az Eucharisztikus Kongresszusba bekapcsolódva

megtapasztalhattuk, hogy ha Jézus közelében maradunk,

Rá figyelünk, Őt ünnepeljük, abból élet forrásozik, abból

találkozás és közösség fakad. Találkozás a Szentatyával,

ismerősökkel és ismeretlenekkel és talán egy-egy pillanatra

a bennünk lakozó Úrral is. Adja Isten, hogy ne kelljen 70

évet várni a legközelebbi ilyen alkalomra!

Ignác testvér 

 

Köszönjük, ha adományoddal hozzájárulsz
érték- és közösségteremtő tevékenységünkhöz,

célkitűzéseinkhez!

https://www.bakonybel-monostor.hu/adomanyok/


Közös nyaralás képekben

 2021. SZENT GÜNTER NAPJA

Elutazáskor megálltunk a Velencei-
tónál.

A testvéreket a
köd sem
riasztotta el a
kirándulástól.

Esztergomban a ferences rendház
vendégei voltunk, Kapisztrán és Előd
atyák kalauzoltak minket.

Izsák atya felfutott a
Börzsönybe, majd lefutott
a Dunához.

Vácott esett, ezért a Floch
cukrászdában vígasztalódtunk. 

A vácrátóti Nemzeti Botanikus
Kertben végre jó idő volt.

Ezúton is köszönjük a
kismarosi ciszterci nővérek
vendéglátását! 



2021. SZENT GÜNTER NAPJA

Programajánló



2021. SZENT GÜNTER NAPJA

Boltunk hírei 

Monostorunk idén is részt vesz a november 6. és 7. között megrendezésre kerülő Szent

Imre napi Búcsún Budán, a Feneketlen-tónál. 

Jó lehetőség ez arra is, hogy az október hónap folyamán webboltunkban megrendelt

termékeket budapesti vásárlóink ott személyesen átvegyék. Aki szeretne élni a

lehetőséggel, webshopos rendelésénél válassza a személyes átvételi lehetőséget, majd

a megjegyzés rovatban tüntesse fel, hogy a tervezett átvétel helye a Szent Imre napi

Búcsún lesz!    

Újra kaphatók boltunkban Makra és Kesla
boraink.

A koronavírus járvány miatt idén sajnos nem volt

lehetőségünk személyesen találkozni Balla

Gézával, és közösen megkóstolni a két új

házasítást. Igyekeztünk kreatívan áthidalni a

problémát, így egy online bóskóstolót tartuttunk,

ahol szerzetesek és munkatársak

véleményezhették a cuvéeket.  

Boltunk őszi, új terméke a tömjén, amit 50

grammos kiszerelésben, papír dobozkában

kínálunk. A kiváló minőségű, különböző virág

illatokban elérhető tömjént egyenesen Athosz

szigetéről, Görögországból rendeljük.   

 
 Supán Istvánné, Klári boltvezetőnk szeptemberben nyugdíjba vonult. Ezúton is köszönjük

neki a boltunkban végzett kitartó munkát! Biztosak vagyunk benne, hogy sok visszatérő
vásárlónk fog szeretettel gondolni rá! 
Új boltvezetőnk, Szabóné Maracskó Bernadett másik boltosunk, Schmidhoffer Dóra mellett
szeptember elején állt munkába, kísérjük őt együtt imádsággal új munkahelyén!    

https://shop.bakonybel-monostor.hu/
https://shop.bakonybel-monostor.hu/termekkategoria/borok/octo-vineae-monostorunk-borai/
https://shop.bakonybel-monostor.hu/termek/tomjen-50-gr/

